ADITAMENTO AO REGULAMENTO REFERENTE AO 46º CONCURSO DE REDAÇÃO

O aditamento tem a finalidade de corrigir informações fornecidas pelo Regulamento do 46º Concurso de
Redação promovido pelo Instituto Chamex (antigo Instituto International Paper), organização da sociedade
civil de interesse público, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.545.478/0001-50, com endereço
na Rodovia SP 340, Km 171, município de Mogi Guaçu/SP, CEP 13845-901.

1. No tocante ao texto contido no item 3, acerca das Etapas do Concurso, deverá observar a seguinte correção:
Onde se lê:
3.4.1 Entre os dias 01/06 a 19/10/2021, as redações deverão ser aplicadas na modalidade online, por meio
do site do concurso
Leia-se:
3.4.1 Entre os dias 01/06 a 26/10/2021, as redações deverão ser aplicadas na modalidade online, por meio
do site do concurso
Onde se lê:
3.5.6 Teremos 27 alunos selecionados, sendo um vencedor por estado e pelo Distrito Federal. Os alunos
finalistas participarão de uma banca online nos dias 27 e 28 de Outubro de 2021, através do aplicativo
google meet, composta por professores do Redação Online. Cada participante terá até 20 minutos para
compartilhar com a banca os principais pontos que considerou para a elaboração da redação enviada. A
ausência na banca online será motivo para desclassificação imediata do participante. Nesse caso, será
agendado para o dia 04 de Novembro de 2021 a realização da segunda banca online, dando oportunidade
para o próximo colocado, sendo essa a última banca realizada por motivos de desistência. Nesta etapa será
realizado um ranking das melhores notas, considerando redação e pontos abordados na banca, e as 3
melhores notas participarão de uma banca final online para decisão do vencedor nacional. Os selecionados,
para ambas as bancas, serão comunicados da realização pelo e-mail e telefone que inseriram na inscrição,
caso haja alguma alteração a empresa Redação Online deverá ser contatada pelo participante através do
e-mail concursoderedacao@redacaonline.com.br para atualização do cadastro. Por esse motivo, é de
extrema importância a inserção correta dos dados de contato no momento da inscrição.
Leia-se:
3.5.6 Teremos 27 alunos selecionados, sendo um vencedor por estado e pelo Distrito Federal. Os alunos
finalistas participarão de uma banca online nos dias 17 e 18 de Novembro de 2021, através do aplicativo
google meet, composta por professores do Redação Online. Cada participante terá até 20 minutos para
compartilhar com a banca os principais pontos que considerou para a elaboração da redação enviada. A
ausência na banca online será motivo para desclassificação imediata do participante. Nesse caso, será
agendado para o dia 19 de Novembro de 2021 a realização da segunda banca online, dando oportunidade
para o próximo colocado, sendo essa a última banca realizada por motivos de desistência. Nesta etapa será
realizado um ranking das melhores notas, considerando redação e pontos abordados na banca, e as 3
melhores notas participarão de uma banca final online para decisão do vencedor nacional. Os selecionados,
para ambas as bancas, serão comunicados da realização pelo e-mail e telefone que inseriram na inscrição,
caso haja alguma alteração a empresa Redação Online deverá ser contatada pelo participante através do

e-mail concursoderedacao@redacaonline.com.br para atualização do cadastro. Por esse motivo, é de
extrema importância a inserção correta dos dados de contato no momento da inscrição.

Onde se lê:
3.6.1 No dia 21/10/2021, no site concursoaipi.redacaonline.com.br , serão divulgados os 27 vencedores,
sendo um vencedor por estado e o Distrito Federal, e suas respectivas escolas e professores, bem como a
lista dos 100 melhores ranqueados no concurso de redação.
Leia-se:
3.6.1 No dia 09/11/2021, no site concursoaipi.redacaonline.com.br , serão divulgados os 27 vencedores,
sendo um vencedor por estado e o Distrito Federal, e suas respectivas escolas e professores, bem como a
lista dos 100 melhores ranqueados no concurso de redação.

3. No tocante ao texto contido no item 5, acerca do Cronograma do Concurso, deverá observar a seguinte
correção:
Onde se lê:
Aplicação da prova de redação

01/06/2021 a 19/10/2021

Divulgação dos resultados (alunos)

21/10/2021

Período reservado para questionamentos e/ou
revisões de correção

21/10/2021 a 22/10/2021

Convocação dos alunos para a primeira banca online

22/10/2021 a 27/10/2021

Primeira Banca Online

28/10/2021 e 29/10/2021

Segunda Banca Online, se necessário, em caso de
ausência ou desistência dos finalistas

04/11/2021

Banca Final para decisão do vencedor nacional

09/11/2021

Divulgação dos Resultados (escolas e professores)

10/12/2021

Entrega dos prêmios

Até 18/02/2021

Leia-se:
Aplicação da prova de redação

01/06/2021 a 26/10/2021

Divulgação dos resultados (alunos)

09/11/2021

Período reservado para questionamentos e/ou
revisões de correção

09/11/2021 a 10/11/2021

Convocação dos alunos para a primeira banca online

11/11/2021 a 16/11/2021

Primeira Banca Online

17/11/2021 e 18/11/2021

Segunda Banca Online, se necessário, em caso de
ausência ou desistência dos finalistas

19/11/2021

Banca Final para decisão do vencedor nacional

01/12/2021

Divulgação dos Resultados (escolas e professores)

10/12/2021

Entrega dos prêmios

Até 28/02/2022

4. Rerratifica as demais disposições contidas no Regulamento do 46º Concurso de Redação, as quais não
foram modificadas através do presente instrumento.

